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INTÉZKEDÉSI TERV
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
Az intézkedési terv célja:
• felkészülés a járványügyi védekezésre és megelőzésre,
• járványügyi eljárásrend bevezetése
A terv hatálya kiterjed:
• Kölyöksziget Óvoda,
• Kölyöksziget Bölcsőde,
• Kölyöksziget Mini bölcsőde,
• Pick Gyermeknevelési Alapítvány dolgozóira, az intézményt látogató gyermekekre és szülőkre.
Időbeli hatály:
• A járványügyi készenlét időszakára, visszavonásig
• egyéb helyi, tömeges megbetegedést okozó helyzetek, fenntartói utasítás alapján
Az intézkedési protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezetők kötelesek gondoskodni, a
fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.
Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a
járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok gyelembevételével kerül sor.
A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a
megvalósítást ellenőrizni.
A gyermekek kevésbé fogékonyak a koronavírus fert zésre, a fert zés legtöbbször enyhébb, rövidebb
formában zajlik légz szervi vagy gastrointestinális tünetekkel, súlyos fert zés az esetek mintegy 2,5-5%ban van. A krónikus betegek (szívbetegség, krónikus tüd betegség, cukorbetegség, magas vérnyomás,
krónikus idegrendszeri betegség, vesebetegség, daganatos betegség) fokozott rizikót jelenthetnek, a
személyes jelenléten alapuló oktatáshoz szükséges speciális véd intézkedéseket a kezel orvos javaslata
alapján kell tenni.

I.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Koronavírus tünetek:
• Jellemző tünetek: láz, száraz köhögés, légszomj, hirtelen kezdetű szaglás-, vagy ízvesztés
• Előfordulhat: izomfájdalom, torokfájás, orrdugulás, hasmenés, orrfolyás, fáradtság
Mivel a vírus nagyon gyorsan terjed zárt közösségekben, ezért fontos az alábbiak betartása:
• A személyi higiénére fokozottan kell gyelni.
• A fertőzés megelőzésének legfontosabb módja a gyakori, alapos szappanos kézmosás.
• A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata
köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell mosni.
• A vizes egységekben a kézmosás és kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítani kell, a gyermekek ezek
használatát felnőtt ellenőrzésével végezzék.
• Kerülni kell a szokásos érintkezési formák közül a kézfogást, puszit.
• Szellőztessenek gyakran.
• A közösségi rendezvények megtartása mérlegelendő az első félévben
• A koronavírus lipid burokkal rendelkezik, így a legtöbb, egyfázisú tisztító-, fertőtlenítőszer hatásos ellene.
Takarításhoz virucid hatással rendelkező készítmények használata javasolt.
• A gyermekek által használt játékok, eszközök napi fertőtlenítő tisztítása javasolt.
• Kiemelten fontos és napjában többször is fertőtleníteni kell azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran
érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók stb.) Ezeknek a felületeknek a
fertőtlenítésére az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők alkalmazhatóak.
• A vizes egységek padló és csempe falburkolatainak, valamint klórálló burkolattal ellátott helyiségek padló
burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is alkalmazhatók, abban az esetben, ha a
készítmény címkéjén a virucid hatás, illetve a virucid hatás létrejöttéhez az alkalmazási paraméterek a
használati utasításban fel vannak tüntetve.
• A személyzet különös gonddal tisztítsa az étkezés során használt eszközöket.
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ő

fi

ő
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• A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemo-termodezinfekciós mosási
eljárással történhet.
• A pamutszálas textília tisztítására mind a két mosási eljárás alkalmazható. A termodezinfekciós mosási
eljárás 90-95°C hőmérsékleten normál, általános mosószer alkalmazása mellett történik. Ebben az
esetben a fertőtlenítő hatást a magas hőmérséklet biztosítja.
• Kevertszálas textíliák esetében az alacsonyabb hőmérsékleten és fertőtlenítő hatású mosószer
alkalmazásával történő úgynevezett gépi kemo-termodezinfekciós mosási eljárás alkalmazható.
• Beteg gyermek ne járjon közösségbe.
• Amennyiben egy gyermeknél, vagy dolgozónál légúti fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt
különíteni, egyúttal értesíteni kell az intézmény vezetőjét, aki az előírt és általa ismert eljárásrend szerint
dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülők értesítéséről is haladéktalanul gondoskodni kell.
• Amennyiben az intézményben a fertőzött személyt azonosítanak, akkor a közösség zárt jellege miatt
fennáll a dolgozók és a gondozottak fertőződésének kockázata is. A járványügyi vizsgálat ezért rájuk is
kiterjed.
• Az intézményben és az udvari részeken alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni.
• Az intézmény vezetőjének ellenőriznie kell a takarítások végrehajtását.
• A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során gyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a
továbbiakban: NNK) ajánlását
• A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és
fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata.

II.

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK

A. Szülő, kísérő nem léphet be az intézményben, csak az intézményvezető előzetes engedélyével. Csakis
kötelező kézmosás és kézfertőtlenítést követően, szájmaszkban és kísérettel tartózkodhat külsős
személy az intézmény épületén belül.
B. Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja. A nevelésben,
illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a
szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján
gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az intézményvezetőt értesíteni, ha a gyermekénél
koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés van.
C. Az udvaron javasolt a szülők számára a szájmaszk viselése, és a védőtávolság betartása (2 m), mely
távolság betartása nem vonatkozik az egy háztartásban élőkre. Kérjük, hogy a gyermeket egy felnőtt
kísérje az udvaron, a többi családtag a kapun kívül várakozzon a védőtávolság betartását gyelembe
véve. A szülő a gyermeket az intézmény bejáratáig kísérheti, ahol az intézmény személyzete átveszi a
gyermeket, és a csoportjába kíséri. A folyamatos érkezés miatt keletkezett várakozási idővel számolniuk
kell a szülőknek, míg visszaér az átvevő személy. Ugyanez az eljárásrend a hazabocsátáskor is.
D. Kerülni kell az indokolatlan csoportosulást az intézmény teljes területén, beleértve az udvaron is.
E. Nagy létszámú gyermek, szülő vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvény megszervezése
során tekintettel kell lenni az alábbiakra:
a. az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
b. az
alapvető
egészségvédelmi
intézkedések, szabályok
betartása
(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
c. zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
d. a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
E. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása
mellett, más lehetőséget kizáróan tarthatók meg. Amennyiben lehetséges, a csoportok zárt facebook
rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz. Alternatív megoldásként más IKT-s
lehetőségek is igénybe vehetők ( Zoom, e-mail, FaceTime, stb).

III.

HIGIÉNÉS INTÉZKEDÉSEK

A. Az intézményben minden felnőtt- és gyermekmosdóban fertőtlenítő hatású szappant használunk,
valamint érintésmentes kézfertőtlenítők találhatók kihelyezve. Ezek használata belépéskor kötelező.
B. Textiltörölköző helyett papír kéztörlőt kell használni.
C. Ügyelni kell, hogy állandóan rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű papírzsebkendő.
A zsebkendők egyszer használatosak, amiket használat után fedeles szemetesben kell tárolni. A
folyamatos kukaürítésről gondoskodni kell minden csoportban.
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D. Meg kell ismertetni a gyerekekkel a köhögési és tüsszentési etikettet (1. számú melléklet). Ezt
ismertessék meg a pedagógusok a szülőkkel is!
E. Otthonról csak egy darab alvóka/cumi hozható, melynek fertőtlenítéséről minden szülő köteles
gondoskodni, illetve minden intézményi dolgozó fokozott gyelmet kell hogy fordítson ezek higiénikus
állapotára.
F. Pizsama használata kerülendő az óvodai csendes pihenő során, megelőzendő a kórokozók esetleges
megtapadását több felületen.
G. Napközbeni fogmosás/szájápolás hanyagolandó az óvodában.
H. A lehetőségek függvényében legyen folyamatos szellőztetés, ügyelni kell az állandó légcserére. Zárt
rendszerű légjavító berendezések alkalmazása - pl. klíma - kerülendő (kivéve, ha hűteni, vagy fűteni kell
a helységet és nincs más megoldás)
I. A takarítási utasításnak megfelelően (2. számú melléklet) ügyelni kell a rendszeres és alapos takarításra
és tisztításra. Az alkalmazott takarítószereknek virucid hatása kell hogy legyen.
Különösen ügyelni kell azon felületek fertőtlenítésével, melyeket rendszeresen megérintenek (kilincs,
asztal, mobiltelefon, billentyűzet, stb.)
J. Az óvodában, használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét is rendszeresen
fertőtlenítjük.

IV.

ÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK

A. Minden gyermekcsoport a saját szobájában étkezik. A körülmények tükrében (időjárás, uzsonna jellege)
eseti elbírálás alapján a pedagógus dönthet úgy, hogy az uzsonnát az udvaron fogyasztják el a gyerekek
B. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének megőrzésére, a munkafolyamatok
megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
C. A megszokottnál nagyobb gondossággal, étkezés előtt és után kiemelt gyelmet kell fordítani a
gyermekek alapos, szappanos kézmosására.
D. Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72 fokos maghőmérsékletet, vagy az
étel minden pontján legalább 75 fokot biztosítani) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a
zöldségek, gyümölcsök alapos, folyóvizes lemosása.
E. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő
hatásfokú fertőtlenítő mosogatása és a tiszta eszközök cseppfertőzéstől védett tárolása.
F. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
G. Az gyermekek önkiszolgáló tevékenysége ebédeltetése kerülendő.
H. Közös használatú eszközök használatát kerülni kell étkezéskor.
I. Az étkeztetésben résztvevő személyek számára vírusölő hatású alkoholos kézfertőtlenítő szert kell
biztosítani és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.

V.

GYERMEKEK TÁVOLMARADÁSÁRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

A. Annak a gyermeknek a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik
tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi
megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például
immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges
hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
B. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt
speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges
intézkedéseket meg kell tenni.
C. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt
karantén időszakára.
D. A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
E. A következ tünetek észlelése esetén a gyerek nem mehet gyerekközösségbe:
- láz
- köhögés
- nehézlégzés
- torokfájás
- hányás
- hasmenés
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- sárgaság
- b rkiütés (kivéve a krónikus nem fert z b rbetegséget)
- egyéb súlyosabb b relváltozás, b rgennyedés
- váladékozó szembetegség
- gennyes fül- és orrfolyás
- hirtelen kezdet szaglásvesztés, ízérzés hiánya, vagy ízérzés zavara
- tetű és rüh jelenléte
Ezen tünetek bármelyikének észlelése esetén a szül gyermekközösségbe nem viheti a gyermeket.
Amennyiben ezek a tünetek az intézményben jelentkeznek a gyermek a közösségb l otthonába
küldend .
Az egészségügyi törvény 1997.évi CLIV törvény az egészségügyr l 62. § (1) alapján ha a szül
gyermekén fert z betegség tüneteit észleli, orvoshoz kell forduljon.
A szül nek a házi gyermekorvossal /háziorvossal fel kell vennie a kapcsolatot.
A COVID járvány elleni védekezés kapcsán különösen fontos, hogy a szül a rendel ben való
személyes megjelenés el tt telefonon egyeztessen házi gyermekorvosával /háziorvosával.
A gyermek az óvodába kizárólag tünetmentesen, orvosi igazolással térhet vissza, melyet az
intézménynek el kell fogadnia.

F.

VI.

BETEG/FERTŐZÖTT SZEMÉLLYEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az óvodaegészségügyi orvost, aki az érvényes
eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a gyelmét fel kell hívni arra,
hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos
utasításainak alapján járjanak el. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk
használata kötelező.
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező
egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a
COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az
NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
Az esetek osztályozása:
• Gyanús eset - Minden olyan személy, akinél teljesülnek a klinikai kritériumok ( legalább egy tünet az
alábbiak közül: köhögés, láz, nehézlégzés, hirtelen kezdet szaglásvesztés/ ízérzés hiánya vagy ízérzés
zavara) vagy minden olyan személy, akinél az orvos COVID-19 fert zés fennállását gyanítja ( pl.
fáradékonyság, étvágytalanság, izomfájdalom, torokfájás, orrdugulás, fejfájás, hasmenés, hányás,
conjunctivitis).
Megjegyzés: h emelkedés, láz esetén kérdezzünk rá az el zetes zikai aktivitásra(sport), környezetre
(túlhevült autóban ülés) és 5-10 perc múlva ellen rizzük az értéket.
• Valószín sített eset - Minden olyan gyanús eset, akinél fennáll az epidemiológiai kapcsolat ( tüneteket
megel z 14 napban szoros kapcsolatban volt COVID-19 fert zött személlyel vagy olyan bentlakásos/
egészségügyi intézményben volt, ahol COVID-19 járvány zajlik) vagy minden olyan személy, akire teljesül a
diagnosztikus képalkotó kritérium
• Meger sített eset - Minden olyan személy, akire teljesül a laboratóriumi kritérium.
Kontaktokkal kapcsolatos tudnivalók1
Kontakt mindenki, akinek nincs tünete, de kapcsolatban volt, vagy lehetett a valószín sített vagy
meger sített beteggel a tünetek fennállása idején, vagy az azt megel z 2 napban. (tünetmentes ,
meger sített eset esetében a mintavétel óta vagy az azt megel z 2 napban.)
Szoros kontakt (magas kockázatú expozíció), aki a beteggel a fent megjelölt id szakban:
• egy háztartásban él,
zikai kontaktusba került vele (kézfogás is!),
•
• véd eszköz nélkül a váladékával érintkezett (pl. köhögés, papír zsebkend ),
Gyakorlati útmutató az iskola-egészségügyi szolgálat m ködésér l a 2020/2021. tanévben a járványügyi készenlét id szakában (Dr.
Muzsay Géza, Országos Kollegiális Házi Gyermekorvosi Szakmai Vezet )
1
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személyes kapcsolatba került vele (2 méteren belül és 15 percen túl),
zárt légtérben együtt volt vele (2 méteren belül és 15 percen túl),
véd eszköz nélkül v. sérült véd eszközben a beteg közvetlen ellátásában részt vett
vagy laboratóriumi mintáit kezelte,
• repül úton a megjelölt környezetben volt
Teend szoros kontakt esetén: járványügyi meg gyelés, lehet ség szerint otthon, 14 napig, lehet az otthon
ápolható igazolt beteggel közös háztartásban. Ha a kontaktok nem otthon vannak, hanem egészségügyi
vagy szociális vagy más egyéb intézményben (eredetileg is), akkor ez a járványügyi zárlat (karantén).
Ha a szoros kontakt az egészségügyi ellátórendszerben, vagy tartós ápolási-gondozási intézményben
ellátott/gondozott, vagy dolgozó, akkor tünetmentes esetben is kötelez a PCR összesen 2 alkalommal: a
meg gyelés elrendelésekor és 14 nap múlva. Dolgozó esetében a munkavégzés alól felmentés 14 napra.
Más (otthon elkülönített) szoros kontaktok esetén is kezdeményezhet a laboratóriumi vizsgálat. Ennek
elvégzésének a vizsgálati kapacitás határa szabhat korlátot.
Ha a meg gyelési id alatt tünetek jelentkeznek, akkor a kontakt személyb l valószín sített eset lesz,
teend k ld. ott. Ha ebben az id szakban pozitív PCR-eredmény születik, akkor meger sített esetté válik,
teend k ld. feljebb . Ha a meg gyelési id (14 nap) alatt nem jelentkeznek tünetek, akkor – hacsak nem
speciális helyzet a kontakt személy, ld. feljebb
– nem kell laboratóriumi vizsgálat, feloldható az elkülönítés.
•
•
•

Alkalomszer kontakt (alacsony kockázatú expozíció), aki a beteggel a fentebb megjelölt id szakban:
• zárt légtérben 2 méteren kívül, vagy 15 percnél rövidebb ideig volt
• személyes kapcsolatba 2 méteren kívül, vagy 15 percen belül volt bármely közlekedési eszközön
együtt utazott .
Teend alkalomszer kontakt esetén: nincs hivatalos járványügyi meg gyelés, nincs szükség korlátozásra,
de fel kell hívni a kontaktok gyelmét, hogy az utolsó expozíciótól számított 14 napig ellen rizzék
önmagukat (láz, légúti tünetek). Ha az illet egészségügyi dolgozó, nem kell felmenteni a munkavégzés alól,
de számára a munkavégzés során sebészi maszk viselése javasolt.
Riasztási lánc
Amennyiben gyanús esetre jellemz tünetet észlelnek az intézményben bármely gyereknél, vagy dolgozónál:
- A beteget el kell különíteni egy erre a célra szolgáló helyiségben.
- Gyermek esetén a pedagógus haladéktalanul értesítse a szül t.
- A gyanús eset fennállásáról és a további teend kr l els dlegesen a háziorvos, házi
gyermekorvos dönt. Amennyiben az intézményben jelen van az iskolaorvos, javasolt a vele történ el zetes
konzultáció. Kollégista tanuló esetén ügyeleti id ben az ügyeletes orvossal kell konzultálni. A tanuló
háziorvosával/ házi gyermekorvosával els dlegesen a szül , amennyiben ez nem megoldható, az
osztályf nök/ pedagógus/ kollégiumi nevel konzultáljon. Az iskolaorvossal els dlegesen a pedagógus, az
ügyeletes orvossal a kollégiumi nevel vegye fel a kapcsolatot.
- Dolgozó esetén a dolgozó hívja fel a háziorvosát a további teend k meghatározása céljából.
- Gyanús esetben enyhe tünetek esetén az orvos utasítása szerint kell eljárni: a gyermek ne használja a
tömegközlekedést, hanem a szül k szervezésében egyénileg .
Az elkülönítésre vonatkozó szabályozás:
- A betegre orr-szájmaszkot kell adni.
- Az elkülönít helyiség egy jól szell ztethet , legalább egy székkel, és egy ággyal ellátott helyiség, ahol a
kézfert tlenítés megoldott.
- Egy elkülönít helyiségben egyszerre csak egy gyanús eset lehet.
- A tanuló felügyeletét végz és a helyiség takarítását végz személynek sebészeti maszkot, gumikeszty t,
hosszú ujjú véd köpenyt kell viselnie és kézfert tlenítést kell végezni a tünetekkel rendelkez személy
érintése el tt és után, valamint a véd felszerelés felvétele el tt, levétele után. - Lehet ség szerint a
tüneteket mutató személyt l legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani. Gondoskodni kell a helyiség
folyamatos szell ztetésér l az ajtó zárva tartása mellett.

VII.

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉN

Annak érdekében, hogy szükség esetén minden intézmény felkészült legyen a munkarend átalakítására, a
nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez kövessék az
intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.
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ő

ő
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ő

ő
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ő

ő
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Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az
intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az
Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást
kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen
vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és
az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális
munkarend, vagy szünet a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők
támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a
gyermekfelügyelet, arról az intézmény fenntartója gondoskodik.
A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a
gyermekétkeztetést.
Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi
feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye
alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve
feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló
tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

VIII.

KOMMUNIKÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK

A. Hiteles forrásokból tájékozódunk, és ennek fontosságára hívjuk fel az intézmény közösségéhez tartozók
gyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell
követni.
B. Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-címet hoztak létre
(vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a köznevelési
szakterület munkatársai válaszolják meg.
C. Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján
közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.
D. A szülők értesítési formája e-mailen keresztül, telefon és Facebookos, zárt csoportban várható.

Szeged, 2020.09.01.

Pivárcsik László

Matula Anikó
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Felhasznált irodalom:
• Dr. Muzsay Géza (2020): Gyakorlati útmutató az iskola-egészségügyi szolgálat m ködésér l a
2020/2021. tanévben a járványügyi készenlét id szakában
• Emberi Erőforrások Minisztériuma (2020): Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési
intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet
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FÜGGELÉKEK
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1. számú függelék a Kölyöksziget Intézkedési tervéhez
A 2020. szeptember 1-i keltezésű Intézkedési terv a következő pontokban módosul:
• A II. Bekezdés A. pontja hatályon kívül helyezve. 2021. július 12-étől a szülők beléphetnek az
intézménybe, egészen a csoportszobákig kísérhetik gyermekeiket.

Hatályos: 2021. július 12.
Kelt: Szeged, 2021.07.07.
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2. számú függelék a Kölyöksziget Intézkedési tervéhez
A 2020. szeptember 1-étől érvényben lévő Intézkedési terv II. bekezdés C. pontja helyébe a
következő szöveg lép:
• Az intézmény területén mindenki számára kötelező az orrot és szájat eltakaró szájmaszk
viselése, és a védőtávolság betartása (2 m), mely távolság betartása nem vonatkozik az egy
háztartásban élőkre.

Hatályos: 2021. október 27.

Kelt: 2021. október 26.
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3. számú függelék a Kölyöksziget Intézkedési tervéhez
Az Emberi erőforrások minisztere által kiadott 29/2021. (XI. 19.) EMMI határozat a következőket
rendeli el:
• A köznevelési intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha a köznevelési
intézmény ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének igazolását.
• Az előző pontban foglaltakat nem kell alkalmazni az 599/2021. (X. 28.) Korm. Rendelet 1.§ (1)
bekezdés a) pont hatálya alá tartozó személyekre, valamint azokra a személyekre, akik az
intézményvezető engedélyével végeznek olyan tevékenységet, amely az esemény
következményei elhárítására irányul.
• A gyermekeket az intézménybe kísérő egy fő nagykorú személy védettség igazolása nélkül
az intézmény vezetője által meghatározott pontig léphet be.
Tekintettel a határozatra, a Kölyöksziget Óvoda, Kölyöksziget Bölcsőde és Kölyöksziget Mini
Bölcsőde vezetői a harmadik pontban foglaltak alapján a megállapítják, hogy az intézménnyel
jogviszonyban álló gyermeket a szülők a csoportszobák ajtajáig kísérhetik a már érvényben lévő
védőintézkedések betartásával.

Hatályos: 2021. december 1.

Kelt: 2021. november 19.
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